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Pastoral

Do Diaconato

“Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às
mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa
reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais
encarregaremos deste serviço; e, quanto a nós, nos consagraremos à
oração e ao ministério da palavra” (Atos 6:2-4)
A palavra diácono vem do grego
diakonos e significa ministro ou servo.
O vocábulo diakonia, que aparece mais
vezes no Novo Testamento, significa
serviço e ministério. Não se refere
apenas ao ministério hoje atribuído
aos nossos diáconos. Paulo descreve
Epafras como diakonos ou ministro de
Cristo (Colossenses 1:7), e a si mesmo como diakonos ou ministro do
Evangelho e da igreja (Colossenses
1:23 e 25). Entretanto, o relato, em
Atos 6, sobre a escolha de sete homens aprovados para supervisionarem a administração do fundo para as
viúvas, é comumente tornado como a
instituição formal do diaconato. Este
é o primeiro exemplo de entrega de
responsabilidades administrativas e
sociais a homens dotados de caráter
e dons apropriados. Tornou-se um procedimento típico nas igrejas gentias.
Com base no capítulo sexto de
Atos, os diáconos cuidam da beneficência da igreja, um trabalho tão importante e difícil que o texto menciona a necessidade dos diáconos serem “homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria”
(Vs. 3). Estêvão, um daqueles primeiros sete diáconos, era: “homem
cheio de fé e do Espírito Santo” (Vs.
5). Alguns diáconos receberam a capacidade de ensinar e pregar, de
modo que, além da beneficência,
exerciam também o ministério da Palavra. Foi o caso de Estêvão (Atos
6:8-7 e 53) e de Filipe (Atos 8:5ss).
A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, CI/IPB, no Art. 53, alíneas a, b, c e d, diz o seguinte sobre o
diaconato: “O diácono é o oficial eleito pela
igreja e ordenado pelo Conselho para, sob

a supervisão deste, dedicar-se especialmente: a) à arrecadação de ofertas para
fins piedosos; b) ao cuidado dos pobres,
doentes e inválidos; c) à manutenção da
ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino; d) exercer a fiscalização para que haja boa ordem na Casa
de Deus e suas dependências”.
O apóstolo Paulo, em duas passagens das Escrituras, 1ª Timóteo
3:1-12 e Tito 1:5-9, menciona
dezesseis qualificações sobre os
presbíteros e diáconos: “Irrepreensível, esposo de uma só mulher,
bom chefe de família, hospitaleiro,
temperante, sóbrio, modesto, não
dado ao vinho, não violento,
cordato, inimigo de contendas, não
avarento, apto para ensinar, não
seja neófito, tenha bom testemunho dos de fora e piedoso”. Naturalmente que não há condição de abordar todas as qualificações deste nobre ofício apenas neste espaço.
O que desejamos destacar nesta
pastoral é a sublimidade e a excelência deste ofício na obra do Senhor.
Todos os ofícios são igualmente importantes. O pastor não é mais importante do que o presbítero; o
presbítero não mais importante que
o diácono, mas todos trabalham pela
mesma causa. São funções distribuídas pelo Senhor da igreja para o cumprimento da missão do povo de Deus
que é coluna e baluarte da verdade.
O diaconato é uma bênção para aqueles que o exercem com fidelidade e,
para a igreja que é servida por estes
homens consagrados e dedicados ao
Seu chamado.
Rev. Jefferson Batista Neres
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de sofrimento e tribulação. “O SENHOR o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do
SENHOR!” (Jó 1:21). Que o Deus
das consolações conforte aos familiares enlutados.
CLASSE DE CASAIS
As matrículas da nova temporada da Classe de Casais estão abertas. As aulas começarão no último
domingo deste mês. Os interessados favor procurar as Superintendentes e/ou os Secretários da Escola Dominical para efetivar a sua
matrícula.
CATECÚMENOS
As inscrições para a Classe de
Catecúmenos ainda estão abertas.
As aulas começarão no último domingo deste mês. Os visitantes que
desejarem um maior comprometimento com o Senhor da Igreja,
Cristo Jesus, irmãos oriundos de
outras denominações recebidos pelo
Conselho e os que foram batizados
na infância que desejarem realizar
a sua pública profissão de fé, deverão participar desta classe. As
matrículas poderão ser efetuadas
com os secretários da Escola Dominical.
VALTER JÚNIOR
Hoje, o cantor Valter Júnior irá
participar do culto em nossa igreja.
Na oportunidade irá divulgar o livro
que escreveu. O seu material ficará
em exposição o Salão Social.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje e na próxima quarta-feira
o Rev. José Marcos estará na Congregação em Santa Maria-DF, assistindo pastoralmente aqueles irmãos.

REV. ALEXANDRO
Desde quinta-feira passada, até
hoje, o Rev. Alexandro, juntamente
com a sua esposa Vanessa, estão
participando do Encontro de Pastores e Esposas promovido pela Nacional de SAF’s da IPB em Caldas
Novas-GO.
ESTUDO BÍBLICO
O estudo bíblico é o meio pelo
qual Deus fala ao coração do crente. Muitas vezes, ensinando-o como
desfrutar do seu poder e da sua misericórdia. Ou, às vezes, advertindo o crente sobre negligências ou
displicências prejudiciais ao devido
e necessário crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, às 20 horas,
daremos continuidade aos Estudos
sobre os Encontros que será ministrado pelo Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça.
Quando nos dobramos em oração
compreendemos a majestade de
Deus e a limitação humana. Precisamos orar. Tendo em vista a importância do exercício da oração
vamos todos participar da reunião
de orações que nesta quarta-feira
será dirigida pela UPH.
LISTA DOS DIZIMISTAS
No que diz respeito ao dízimo não
há meio termo, somos fiéis ou infiéis. O dízimo passa pela mordomia
Cristã, que é a administração correta de todos os bens que Deus colocou à nossa disposição. Em decorrência da fidelidade da maioria, a
Casa do Tesouro tem condições de
desempenhar o trabalho do Senhor
com ousadia e desembaraço financeiro. Que o nosso Deus Provedor
continue com as suas bênçãos re-

pousadas sobre os dizimistas fiéis e
sensibilize os infiéis. Solicitamos
a todos os irmãos que confirmem
seus nomes na lista de dizimistas fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em sua obra Encontros com Jesus: respostas inusitadas aos maiores questionamentos da vida, Timothy
Keller salienta que Jesus mudou a vida
de cada pessoa com quem se encontrou nos Evangelhos, por meio de experiências e palavras poderosas que
ofereceu às indagações mais inesperadas e transformadoras. Esses diálogos podem oferecer respostas a nossos questionamentos e dúvidas ainda
hoje. Este belo livro ocupa-se de vários desses encontros — com um estudante cético, com um religioso, com
uma marginalizada e até com a mãe
de Jesus —, mostrando que os acontecimentos centrais da vida de Jesus
oferecem caminhos para encontrá-lo
sempre de novo ou mesmo pela primeira vez.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 106: Que nos ensina
especialmente pela palavras “além
de mim” no primeiro mandamento?
Resposta: As palavras “além de
mim” no primeiro mandamento ensinam-nos que Deus, que tudo vê,
nota especialmente e se ofende
muito, com o pecado de ter-se qualquer outro Deus, de maneira que elas
sirvam de argumento para nos dissuadir desse pecado e de agravá-lo
com uma provocação mui ousada;
assim como para nos persuadir e
fazer como diante dos olhos de deus
tudo o que fizemos no seu serviço.
Referências: Salmo 44:20-21; 1ª
Crônicas 28:29.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diariamente uma mensagem pelo telefone com temas variados sobre as
muitas áreas da vida nas quais nossa
paz muitas vezes é abalada. “Disque Paz” é um ministério de evangelização e aconselhamento que
funciona 24 horas por dia. Este é
um importante ministério de
edificação para os cristãos e evangelização para não cristãos. Vamos
divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na saída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.
VISITANTES
É com alegria e satisfação que
recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem entre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas
de alegria e esperança. Sejam bemvindos.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,
músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
seguinte
link:
http://
www.ipb.org.br/radio.
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II, III e IV – Perguntas 4 e 5, Suely; Às 20h30, Hélder, Gláucia e
diaconato: “O diácono é o oficial eleito pela
Breve
Quem épara,
Deus?
igreja e Catecismo:
ordenado pelo Conselho
sob Luiz Felipe.
Rev. Jefferson Batista Neres

Do Diaconato

Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14h30, o casal Saul e Alfa;
Quinta-feira, às 14h30 a dona Elza
Ely, mãe do Presb. Lutércio.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu
leito de enfermidade, e da doença o restaurará” (Salmo 41:3).
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Bernardo
Amariz, neto da dona Márcia
Amorim; Diác. Sr. Manoel, pai do
Presb. Natanael; dona Edmeia, avó
do Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson;
dona Elza Ely, mãe do Presb.
Lutércio; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Raquel de Melo; dona Romaninha;
dona Sônia Maria Magalhães, irmã
do Sr. Domingos; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); dona
Wylliene (9672-7688); Lília, irmã
da Dra. Leila; Marize, amiga da
Darcy; Natália Pignata, sobrinha da
Fabíola; Patrícia Vieira (33585160); Rafaela, sobrinha da Hélia;
Rev. Benon e dona Alzira (33521274); Rosimeire Couto; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr.
José Antônio Pereira, pai da Jane;
Sr. José Ferreira; Sr. Saul, esposo
dona Alfa.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 28:7
b) Hino Congregacional nº 14
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 27:1-14
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Isaías 59:1-2
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
c) Participação Especial: Valter Jr.
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Júlio
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 1:6-11
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 130
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
15/03
15/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
17/03
18/03
18/03
19/03
19/03
19/03

Caroline Bezerra Souza .........................................................
Fernando Vieira dos Santos ...................................................
Gustavo Rezende Nery ..........................................................
Danilo Rezende Nery .............................................................
Samuel Ferreira Gomes .........................................................
Isabelle de Souza Pereira ......................................................
Clarice de Souza Pereira .......................................................
Israel Fernandes Ferreira ......................................................
Joel Nogueira ........................................................................
Natan Rodrigues Machado ......................................................
Leticia Fontenele Vasconcelos ................................................
José Nilo Nascimento Pereira .................................................
Juliana Cristina de Castro Martins ..........................................
Kleber de Souza ....................................................................

